Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Stráne pod Tatrami
konaného dňa 26.01.2018

Prítomní:
Starosta obce: Rastislav Sloveňák,
Poslanci OZ: Ján Oračko, Július Oračko ml., Slavomír Badžo, Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo
st ., Július Oračko st. , Ján Badžo ml.,
Neprítomní: Július Badžo
Ďalší prítomní:

Ing. Ružena Wildnerová

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

PROGRAM ZASADANIA OZ

1. Otvorenie
starosta obce
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac
3 roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie - územný plán obce
3. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 163/17/7703-9 zo dňa 09.01.2018
4. Interpelácie poslancov na starostu obce
5. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
6. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
7. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
8. Záver

K bodu programu č. 1. a) Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril Rastislav Sloveňák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že
počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol prítomným program zasadania OZ. Navrhol doplniť program rokovania : Schválenie
záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016.
Starosta obce dal hlasovať o zmene programu a o programe s doplňujúcim bodom.

K bodu č. 1. a) Schválenie programu rokovania:
Uznesenie č. 7/2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) schvaľuje
zmenu programu
b) schvaľuje
program zasadania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa

starosta obce

2. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac
3 roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie - územný plán obce
3. Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 163/17/7703-9 zo dňa 09.01.2018
4. Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016.
5. Interpelácie poslancov na starostu obce
6. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
7. Rôzne
a./ námety občanov doručené obci
b./ písomné pripomienky občanov doručené obci
8. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
9. Záver

Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-Július Oračko st., Ján Badžo st., Ján Oračko, Igor Oračko, Július
Oračko ml., Ondrej Badžo, Ján Badžo ml., Slavomír Badžo,
-

uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 1. b) voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol:
Návrhovú komisiu: Ján Badžo st. a Ján Badžo ml.
Poslanci hlasovali za navrhnutých členov návrhovej komisie:

Uznesenie č. 8 /2018
návrh
Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
návrhovú komisiu, v zložení : Ján Badžo st. a Ján Badžo ml.
Hlasovanie:
za:

Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján
Badžo st ., Július Oračko st. , Ján Badžo ml. , Slavomír Badžo
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

K bodu programu č. 1. c) a d) určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce určil :
Overovateľov zápisnice: Ondrej Badžo a Igor Oračko
Zapisovateľku: Ing. Ružena Wildnerová

K bodu programu č. 2. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie - územný plán obce

Starosta obce poskytol vysvetlenie k tomuto bodu programu. Konštatoval, že prijatím tohto
uznesenia môže obec požiadať Prešovský samosprávny kraj o dotáciu na vypracovanie územného
plánu obce.

Uznesenie č. 9 /2017

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
súhlasí
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

Hlasovanie:
za:

proti:

- Slavomír Badžo, Ján Badžo ml. Ján Oračko, Július
Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st
., Július Oračko st.,
-

zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

-

K bodu programu č. 3 Prerokovanie Upozornenie prokurátora - Pd 163/17/7703-9
09.01.2018
Uznesenie č.

10 /2018

zo dňa

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo
Upozornenie prokurátora a Pd 163/17/7703-9 zo dňa 09.01.2018
konštatuje
že poznatky získané pri rokovaní Upozornenia Pd 163/17/7703-9 bude využívať v ďalšej
rozhodovacej činnosti
Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Slavomír Badžo, Ján Badžo ml., Ján Oračko, Július
Oračko ml., Igor Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st
., Július Oračko st.,
-

K bodu programu č. 4 Schválenie záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2016.
Starosta obce opätovne predložil prítomným Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za
rok 2016, ktorý bol riadne zverejnený a ktorý sú poslanci OZ povinní prijať s výhradami alebo bez
výhrad.
Znova pripomenul, že je to výsledok hospodárenia za rok 2016 a to sa už nedá ani opraviť ani zmeniť.
To je skutočný stav o hospodárení za rok 2016. Tento stav je nemenný. Predložil prítomným svoje
pripomienky k tomuto návrhu a navrhol poslancom prijať ho s pripomienkami, ktorým bude obecný
úrad v budúcnosti predchádzať
Poslanci OZ žiadajú tieto výhrady preveriť z finančného a bankového stavu,
zdôvodniť a
vydokladovať finančné rozdiely a vzniknutý rozdiel odviesť do rezervného fondu.
Ekonómka obce informovala prítomných, že stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 je v sume 21
383,60 € a ten je potrebné odviesť do rezervného fondu.
Starosta obce dal hlasovať:

Uznesenie č. 11 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1999 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami s výhradami

Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:

- Slavomír Badžo, Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor
Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st ., Július Oračko
st., Július Badžo,
- Ján Badžo ml.
-

uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 12 /2018

návrh

Obecné zastupiteľstvo Obce Stráne pod Tatrami v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
žiada
preveriť finančný a bankový stav
schvaľuje
odviesť finančné prostriedky vo výške 21 383,60 € do rezervného fondu.

Hlasovanie:
za:

proti:
zdržal sa:
nehlasoval:
neprítomní pri hlasovaní:
uznesenie bolo prijaté

- Slavomír Badžo, Ján Oračko, Július Oračko ml., Igor
Oračko, Ondrej Badžo, Ján Badžo st ., Július Oračko
st., Július Badžo,
- Ján Badžo ml.
-

K programu č. 6 Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci OZ upozornili, že Obec Stráne pod Tatrami nemá spracované VZN o sociálnej pomoci.
Navrhli, aby návrh na toto VZN vypracoval JUDr. Sotolář.
K bodu programu č. 9 Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: Ondrej Badžo

Igor Oračko

Rastislav Sloveňák
starosta obce

Zapísala:
Ing. Ružena Wildnerová
28.01.2018

